
Samtalsakuten och Krismottagning –Dari en  för män  

 

    فوری اورهمشجلسات 

۰۵۴۱۸۰۰۵۰  

  samtalsakuten@karlstad.se پست الکترونیکی: 

 مشکالت میخواهید در موارد و به سر میبرید بحرانی یدر موقعیت میباشید و سال ۱۸باالی  برای شما که است امکانی خدماتاین 

. میتوانید از طریق بحران جدی در زندگی و یا بحرانهای دیگر، گپ بزنید، بیکاری، غمگینی، تشویشجدایی،  خود، به طور مثال:

 کرون میباشد که از طریق پیسه ۱۲۰پیامگیر و یا پست الکترونیکی اولین تماس خود را بگیرید. ما دوسیه نوشته نمیکنیم. مبلغ جلسه 

جلسه شرکت  ۸و شما میتوانید تا  دقیقه میباشد ۵۰وقت جلسه  میتوانید پرداخت کنید. (swishم تلفنی "سویش" )ا از طریق سیستینقد و 

         کنید. امکان گپ زدن از طریق ترجمان امکان پذیر میباشد. 

 !به امید دیدار

 Västra Torggatan 15, Karlstadآدرس: 

(، و کمون های "کارل ستاد" Svenska kyrkanلیسای سویدن )(، کLandstinget i Värmlandی استانی "ورمالند" )شورا

(Karlstads kommun( "فُرش هاگا" ،)Forshaga kommun( "هاّمارو" ،)Hammarö kommun) ( "و "شیلKils 

kommun.) 

 

 

     در موقعیتهای بحرانی بخش مراجعه آقایان

۰۵۴۱۸۰۱۵۴ 

  Krismottagningenforman@karlstad.se پست الکترونیکی:

گپ بزنند و خشم  که بتوانند در مورد مشکالت شانتا این به کمک میباشند مندکه نیاز سال است ۱۸باالی  آقایانمربوط به  بخشاین 

. میتوانید کنندو پیشرفت و دیگر بحرانهای زندگی خود کار خود  یالت روابطو با مشک قرار دهند کنترل مورد و عصبانیت خود را

ن میباشد که از کرو ۱۲۰از طریق پیامگیر و یا پست الکترونیکی اولین تماس خود را بگیرید. ما دوسیه نوشته نمیکنیم. مبلغ جلسه 

 ۸دقیقه میباشد و شما میتوانید تا  ۵۰کنید. وقت جلسه  ( میتوانید پرداختswishا از طریق سیستم تلفنی "سویش" )طریق پیسه نقد و ی

 جلسه شرکت کنید. گپ زدن از طریق ترجمان امکان پذیر میباشد.

 امکان پذیر است. ( Ickevålds-grupp) ما گروه ضد خشونتفعالیتهای امکان شرکت در 

 به امید دیدار!

(، و کمون های "کارل ستاد" Svenska kyrkanسویدن )لیسای (، کLandstinget i Värmlandشورای استانی "ورمالند" )

(Karlstads kommun( "فُرش هاگا" ،)Forshaga kommun( "هاّمارو" ،)Hammarö kommun)  شیل" )و"Kils 

kommun.) 
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